
Wild & the Moon.
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Vegan vorkje prikken in Parijs
Coralie, een voormalig model 
dat door haar te gekke stijl 
door de Parijse Vogue als it-girl 
is bestempeld. En niet alleen 
zijzelf maar ook Le Tricycle is 
beeldschoon. Het begon ooit 
met een mobiele hotdogstand 
op twee fietsen maar inmiddels 
is er een restaurant waar je 
kunt genieten van hun claim 
to fame: de vegan hot dogs. Als 
die ook nog namen als Dogtor 
Dree of le Snoop Chien hebben, 
weet je dat ze als warme brood-
jes over de toonbank gaan. 

L E  P OTAG E R  D E  C H A RLOT T E

Wat krijg je als je een vegan 
chef en een alternatief genezer 
hun broederlijke krachten 
combineren? Le Potager de 
Charlotte, vernoemd naar de 
moeder van de twee. Het resul-
taat mag er wezen: probeer de 
romige champignon-gnocci of 
de citroentaart waarvan je je 
afvraagt of er echt geen twee 
pakjes boter in zitten. 

van de lactosevrije pornjuices 
bijvoorbeeld. Of de Kinder 
Shake, met rauwe cacao, 
vanille en vegan ijs. En vergeet 
bij het afrekenen niet om een 
zakje boerenkoolchips to go 
mee te nemen!

L E  T RI CYC L E

Alles wat je eet bij Le Tricycle 
ziet eruit om door een ringetje 
te halen. Dat kan komen door 

K I TC H E N 

In dit schattige ontbijt/
lunchttentje eet je aan lange 
tafels van de ‘veggie stew’: een 
huisgemaakte stoofpot van 
verschillende groenten, granen 
en kruiden. Perfect voor een 
regenachtige Parijse dag. Net 
zoals – extra pluspunt – de 
grote kannen gemberthee op 
tafel. Wil je liever niet je hotel 
uit op die druilerige dag? De 
‘veggie stew’ wordt net zo lief 
tot aan je hotelkamer bezorgd 
door Kitchen.

WILD & THE MOON

Wild & the Moon is een plek die 
je ongetwijfeld al regelmatig 
tegen bent gekomen op de  
Insta Stories van menig  
influencer of 
moderedacteur. 
Je eet er alle 
gezonde trends 
van het moment, 
van avocado-
toasts tot açai 
bowls tot chia pudding. Maar 
favoriet zijn de drankjes. Een 

Wild & the Moon kom
je tegen op de Insta

van menig influencer
of moderedacteur


